
Woonzorgcentrum De Raatstede
Dolomiet 2

1703 DX Heerhugowaard 

Woonzorgcentrum Hugo-Waard 
Gerard Douplantsoen 72
1701 JT Heerhugowaard 

Grand-café Arboretum 
Tamarixplantsoen 1

1702 JA Heerhugowaard 

Tel. 072 - 576 72 00

info@dprs.nl
www.dprs.nl

Nieuwsbrief
6 november 2020

VOORWOORD

Ondertussen ben ook ik ervaringsdeskundige. Een covid-19 
ervaringsdeskundige om precies te zijn. Ik raakte razendsnel besmet. 
Een goede vriendin kwam bij mij thuis op bezoek. We hielden afstand 
en toch kreeg het virus mij te pakken. Zij was kort daarvoor met een 
paar vrienden uit eten geweest in een restaurant. Achteraf bleken al 
haar tafelgenoten besmet. Covid openbaarde zich bij mij in 
hoestbuien en koorts, maar gelukkig had ik - vergeleken met 
sommige cliënten en medewerkers – verder slechts milde klachten. 
M’n reukvermogen is weg, hopelijk komt dat met de tijd weer terug.

Verstrekkend 
Steeds meer collega’s en bekenden raken besmet. Misschien ziet u 
het ook in uw familie- en vriendenkring? Waar tijdens de eerste golf 
de besmettingen vooral in bepaalde groepen plaatsvonden, denk aan 
de wintersporters en de carnavalvierders, gaat deze tweede golf door 
de hele maatschappij heen. Voor ons als Pieter Raat betekent het dat 
medewerkers regelmatig getest en vervangen moeten worden. 
Onlangs moest een verzorgende in quarantaine, omdat haar 
echtgenoot intensief samenwerkt met een collega. En die collega 
heeft een dochter, van wie een vriendin een illegaal feestje bezocht 
en daar besmet raakte. Volgt u het nog? Zo verstrekkend is het 
soms… 

Uitbraak bij De Parelhof
Ook bij senioren in verpleeghuizen nemen de besmettingen toe. Een 
collega-instelling in Noord-Holland Noord heeft te maken met een 
grote uitbraak. Zij volgde ons voorbeeld en riep Defensie te hulp. Ook 
in Heerhugowaard zijn wij niet gevrijwaard van besmettingen en 
brandhaarden. Drie weken geleden brak corona uit in De Parelhof, 
een van de aanleuncomplexen bij De Raatstede. Senioren huren in 
De Parelhof een appartement van Woonzorg Nederland en regelen 
hun eigen zorgverleners en huisarts. Het is heel fijn dat senioren op 
deze manier hun zelfstandigheid behouden, maar tijdens deze 
uitbraak werd ook de zwakte van het systeem zichtbaar. De 
informatie over nieuwe besmettingen kwam slechts mondjesmaat bij 
Pieter Raat terecht, hoewel snelheid in de eerste uren na een 
uitbraak cruciaal is. Ook ontbrak de coördinatie tijdens de uitbraak, 
waardoor senioren, hun naasten, maar ook externe zorgverleners en 
de GGD herhaaldelijk de receptie van De Raatstede belden.

Lees verder op de volgende bladzijde >>>

Gabriele Kasten, bestuurder

‘Ondertussen ben ook 
ik ervaringsdeskundige’   
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>>>Vervolg voorwoord 

Ouderenzorg van de toekomst 
De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk, hoe belangrijk gecoördineerde zorg voor 
kwetsbare ouderen is. Vanuit Pieter Raat zetten wij de komende jaren in op 
thuiswonende ouderen, met persoonlijke aandacht en met gevarieerde zorg- en 
welzijnsdiensten. Dat kunnen wij niet alleen. Het is van belang om met elkaar het 
gesprek te voeren over de ouderenzorg van de toekomst. Wat mogen wij verwachten 
van de maatschappij, van zorgverleners en van senioren zelf? Het komende jaar gaan ik 
en mijn collega’s met velen van u in gesprek. Om te kijken hoe we onze toekomstige 
ouderenzorg nog beter kunnen organiseren en kunnen geven. Zodat we ook in de 
toekomst professionele en persoonlijke zorg kunnen verlenen en eventuele crises het 
hoofd kunnen bieden. Samen zorgen wij voor senioren. Nu en in de toekomst! 

Aangepaste openingstijden tussendeuren Parelhof & Dolomiet 
Via de tussendeuren kunnen bewoners van de Parelhof en de aanleunwoningen aan de 
Dolomiet binnendoor naar De Raatstede. Om de kans op covid-besmetting zo klein 
mogelijk te maken en zicht te houden wie wanneer onze locaties bezoekt, is besloten de 
openingstijden van de deuren tijdelijk aan te passen. De tussendeuren zijn open van 9.30 
en 14.30 uur. Dat geeft bewoners van de aanleunwoningen de gelegenheid aan te 
schuiven voor de koffie en de lunch. Na 14.30 uur gaan de deuren dicht. 

Deze korte routes zijn overigens exclusief voor bewoners van de aanleunwoningen. 
Bezoekers voor de aanleunwoningen worden vriendelijk, doch dringend verzocht gebruik 
te maken van de hoofdingang van de Parelhof of Dolomiet-aanleunwoningen. 

^Herfststukjes maken in De Raatstede 



Over morgen- bankje 
Misschien heeft u ‘m al zien staan: het Over morgen- bankje. Branchevereniging Actiz is een 
publiekscampagne gestart onder het motto ‘Hoe zie jij de weg naar ouder worden?’ Ook bij 
Pieter Raat staat sinds kort het zogenoemde Over morgen- bankje. Een ieder is van harte 
uitgenodigd om plaats te nemen op het bankje en mee te denken over de ouderenzorg van 
de toekomst.

De komende jaren neemt het aantal senioren in onze samenleving flink toe. De zorgvraag van 
senioren wordt complexer. Daarnaast zijn er niet genoeg zorgprofessionals beschikbaar om de 
zorg zoals die nu wordt verleend, te kunnen blijven bieden. Mantelzorg zal daarom opnieuw 
moeten worden uitgevonden en beter en makkelijker mogelijk gemaakt moeten worden, 
meent Actiz. De grote vraag is natuurlijk hoe… 

Wilt u meedenken? Graag! 
De zorg voor onze senioren is een zorg van ons allemaal. Daarom worden senioren, eerste 
contactpersonen, vrijwilligers, collega’s, jong en oud van harte uitgenodigd om mee te denken. 
Wat vindt u? Heeft u ideeën en wilt u meepraten? Bel of mail voor een afspraak met een van 
onze MT-leden naar 072 – 576 72 00 of info@dprs.nl .  Neem plaats op het Over morgen-
bankje en denk met ons mee!  Zodat we vandaag praten over de zorg van morgen! 

Workshop in het Arboretum 



10-11:  Mantelzorgdag
10 november is uitgeroepen tot 
Mantelzorgdag. ,,Terecht, want 
mantelzorgers zijn onmisbaar! Zeker voor 
mensen met dementie en voor ons’’, aldus 
GVP’er Carla Neefjes. GVP staat voor 
Gespecialiseerd Verzorgende 
Psychogeriatrie.

Dementie & mantelzorg
Onze GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende 
Psychogeriatrie) hebben extra kennis van 
dementie opgedaan en daarmee zijn ze 
zowel de cliënten als mantelzorgers graag 
van dienst. ,,De mantelzorgers kennen hun 
dierbaren als geen ander. Op basis van onder 
meer hun informatie stellen wij een zo 
passend mogelijk benaderingsadvies op. Zo 
geven we samen vorm aan de juiste zorg. 
Wij zijn er voor onze cliënten en voor de 
ondersteuning van de mantelzorgers. Wij 
weten dat dementie een enorme impact 
heeft, ook voor naasten. Een ieder die 
rondloopt met vragen of zorgen over zijn of 
haar dierbare met dementie: bespreek het 
met een van onze GVP’ers. We zijn er voor 
u!’’

(v.l.n.r.) Carla Neefjes (RS Meerzorg 3), Moni
Bijman (HW Woonwaard), Diana Sennhenn
(RS), Petra Griekspoor (Thuiszorg), Jolanda 
Stroet (RS Meerzorg 4) en Christine Beckers 
(HW De Branding). Op de foto ontbreken 
Francis Bons (HW De Branding) en Hilda Hes 
(Thuiszorg). 
Samen zijn zij het team Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bij Pieter 
Raat.

Gedicht voor mantelzorgers 

Lieve mantelzorger,
U en zorgen, u zorgt en maakt zich zorgen,
wat brengt de toekomst en wat morgen.
Waar blijft de tijd die alle zorgen heelt?
Wat zou het doen als u de zorgen deelt?
Verdragen, vergeven, verlangen en hoop.
Dat het niet slechter gaat in het verloop.
Dat hij/zij niet eerder heeft gekend.
Dat u heel belangrijk en zorgzaam bent.
En ook al voelt dit soms niet waar of echt,
ook al wordt dit niet vaak genoeg gezegd,
ook al heeft u vaak angsten en verdriet,
toch is het zo, ik hoop dat u dat ziet.
Doordat de ander dit soms niet zegt,
doordat u de schuld soms bij uzelf legt,
doordat u uzelf zo af en toe vergeet.
Toch is het zo, ik wil dat u dat weet.
En om hier eens bij stil te staan
Bij wat de zin is van het bestaan,
Bij wat u betekent voor hem of haar,
Bij wat u overheeft voor uw dierbaar.
Mag ik u dan iets teruggeven?
Aan u, die veel geeft om andermans leven.
Aan u, die een ander gelukkig maakt.
Aan u, die hierin betrokken is geraakt.
Zodat u weet dat u wordt bedankt.
Zodat u weet dat iemand u opvangt.
Dat u weet dat u niet alleen bent gebleven.
En zodat u weet dat wij ook om u geven.
Daarom:
Dank u wel voor wie u bent, voor wat u 
doet.
Dank u wel voor alles, u doet het goed.
En dank u wel voor alles wat u geeft.
Want dank zij u, wordt er geleefd.
En nee, het is niet altijd even makkelijk,
En nee, het is niet altijd leuk, lief en blij.
Maar hopelijk vandaag.
Zet u uw zorgen even opzij.



Verbouwing Raatstede
Wat wordt het mooi! De afgelopen weken is er keihard gewerkt op de begane grond van 
De Raatstede. Ja, dat gaf veel rumoer en deed letterlijk stof opwaaien. Maar het resultaat 
mag er zijn! Activiteitenruimte De Windsoos en de ruimte bij de postvakjes zijn (zo goed 
als) klaar. Nu zijn De Overkant, het Atrium, de hal en het Cliënt Service Bureau aan de 
beurt. Nog even doorbijten dus, dan is het echt klaar!  

Nieuwe postvakjes & ongeadresseerd drukwerk 
Alle bewoners van De Raatstede krijgen nieuwe postvakjes. Informatie over het wisselen 
van de postvakjes en de sleutels, volgt z.s.m. In de nieuwe postvakjes ontvangen de 
bewoners  persoonlijke, geadresseerde post. Ongeadresseerd drukwerk en enkele 
exemplaren van de huis- aan-huisbladen worden voortaan op centrale plekken op de 
afdelingen, zoals bijvoorbeeld de huiskamers, neergelegd. 

Cliënt Service Bureau  
Ook het Cliënt Service Bureau wordt onder handen genomen: en wel van donderdag 12 tot 
en met dinsdag 17 november. De medewerkers van het CSB werken die periode vanuit een 
andere ruimte in De Raatstede. Wilt u iets met hen bespreken? Meldt u zich dan even bij 
de receptie. 

Op zoek naar een goed boek? 
Wilt u uw zinnen verzetten? En zoekt u een goed boek? 
Kijk dan eens in een van de boekenkasten bij De Raat-
stede. 

Goed om te weten: de boeken uit de kast in het Atrium 
zijn verhuisd en verdeeld over de witte kasten in het 
restaurant en de boekenkast op de eerste etage. 
Heeft u een eigen boek dat u andere cliënten gunt? Zet ‘m
er dan gerust bij. Veel leesplezier! 



Welzijnsmedewerkers op huisbezoek  
Woont u zelfstandig in Heerhugowaard en heeft u behoefte aan een 
praatje, gezelligheid en/ of een luisterend oor? Onze 
welzijnsmedewerkers komen graag bij u thuis! Om samen een kopje 
koffie of thee te drinken en te kijken waar u behoefte aan heeft. We 
adviseren u graag persoonlijk over activiteiten die passen bij u en uw 
mogelijkheden. 

Uiteraard nemen we tijdens ons huisbezoek de richtlijnen van het 
RIVM in acht, houden we 1,5 meter afstand en dragen we een 
mondkapje. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een huisbezoek van onze 
welzijnsmedewerkers via 06 - 83 25 14 17. Heel graag tot snel! 

Appeltjes van LTO 
Hmmm… Extra vitamientjes! Heerlijke appeltjes van tuinders uit de regio. Op 13 oktober 
trakteerden agrariërs van LTO, afdeling Heerhugowaard, Langedijk en Schagen onze senioren en 
medewerkers op appels. ,,Dit is een landelijke actie om te laten zien dat we ook in eigen land 
duurzaam voedsel telen. We mochten als afdeling zelf bepalen aan wie we de appels zouden 
uitdelen. Wij hebben een zwak voor senioren, dus de keuze was snel gemaakt’’, aldus voorzitter 
Martijn van den Berg. De appels werden tot groot vermaak van de cliënten gebracht met een 
trekker. ,,Mooi man’’, aldus een bewoner. De welzijnsmedewerkers van De Raatstede, Hugo-Waard 
en het Arboretum namen de appels in ontvangst. ,,Heerlijk. Daar gaan we vanmiddag nog met de 
bewoners appelcake en -moes van maken’’, aldus Carla.



Nieuwe activiteit: Neurogym 
In oktober zijn de welzijnsmedewerkers 
van Hugo-Waard gestart met een nieuwe 
activiteit: neurogym. 

De neurogym is speciaal voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Er worden diverse 
oefeningen gedaan onder begeleiding van 
beweegagoog Simone en fysiotherapeut Anouk. 
Anouk is gespecialiseerd in de begeleiding van 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Beide geven ons oefeningen en tips, 
waarmee we samen aan de slag gaan. ,,Deze praktische groepstrainingen bevorderen de 
zelfstandigheid in het dagelijks leven’’, aldus welzijnsmedewerker Carla Gleijsteen. 

,,Zelf heb ik meegedaan en ervaren hoe je elkaar op een positieve manier kan stimuleren’’, vertelt 
Carla. ,,Door de oefeningen activeer je de aangedane kant en probeer je bijvoorbeeld de zit- en 
sta- functie zelfstandig uit te voeren. Het geeft een goed gevoel als het lukt. Voor een ieder 
hebben we een persoonlijk beweegdoel opgesteld en daar gaan we aan werken. Aan het einde 
van de neurogym drinken we een kopje koffie en praten nog even met elkaar.’’

Bijzondere tijd 
Onlangs maakten bewoners van de Stolp (Hugo-Waard) met Petra Doldersum een verhaal over de 
tijd van nu. Zo ervaren zij deze tijd…  

Wij zitten hier met elkaar in een bijzondere situatie.
Vanwege de corona is alles anders.
Wij passen ons aan: even niet naar de winkel of op familiebezoek.
We proberen opgewekt te blijven en de tijd zal het leren om hier mee om te gaan, maar we 
hebben elkaar.
Samen moeten we dit doorstaan, zelfs tussen de zon en de maan.
Het blijft heel bijzonder, maar corona krijgt ons er niet onder.
We hopen op een betere tijd, dat normale dingen weer normaal mogen zijn.
Dit is het einde van dit “lied“, echt opbeurend is het niet , maar
Samen gaan we vooruit en komt dit verhaal tot een besluit. 



Welzijnsactiviteiten voor gemixte groepen 
Onze welzijnsmedewerkers in De Raatstede organiseren uitdagende activiteiten voor 
bewoners en voor een select gezelschap vaste bezoekers. Vanaf 1 november starten we 
bij De Raatstede met gemengde groepen en breiden we het aantal dagen waarop externe 
cliënten kunnen deelnemen aan activiteiten uit: van drie naar vijf dagen. 

Op uitnodiging 
De gemixte groep bestaat uit bewoners van De Raatstede en een klein aantal senioren, 
die niet in De Raatstede wonen. De ‘externe’ cliënten zijn welkom na uitnodiging door 
onze welzijnsmedewerkers/ CSB-medewerkers en als ze vrij zijn van klachten. Het gaat 
dus om vaste bezoekers. 

Voorzorg 
Onze welzijnsmedewerkers meten de temperatuur voordat (externe) cliënten deelnemen 
aan een activiteit. Daarnaast vragen zij naar de gezondheid van de deelnemers. Uiteraard 
ontsmetten alle deelnemers voor en na deelname de handen. Onze cliënten hoeven geen 
neusmondmasker te dragen. Onze medewerkers en vrijwilligers dragen altijd een 
neusmondmasker. Ook externe cliënten vragen wij een mondkapje te dragen. 

Risico
Goed om te weten: bij sommige activiteiten is 1,5 meter afstand houden tot anderen 
onmogelijk. Denk aan klaverjassen, rummikub etc. Deelname aan deze activiteiten 
betekent dus dat u en anderen ondanks alle voorzorgsmaatregelen wellicht meer risico 
lopen. Wij gaan ervan uit dat u en uw eerste contactpersoon zich bewust zijn van de 
mogelijke risico’s.

Wijzigingen welzijnsactiviteiten Raatstede 
Vanaf maandag 2 november starten de welzijnsmedewerkers in De Raatstede ook met 
activiteiten in kleine groepjes in de huiskamers. De welzijnsactiviteiten op maandag- en 
donderdagavond komen te vervallen. 



‘Wat een heerlijk dekbed’ 
Start verspreiding linnenpakketten 

Vanaf maandag 19 oktober hebben 
bewoners en hun contactpersonen van 
De Raatstede en Hugo-Waard de proefop-
stellingen met het nieuwe aanbod bed-, 
bad- en keukentextiel bekeken en gevoeld. 
,,Wat een heerlijk dekbed’’, verzuchtte 
een bewoonster. Bewoners konden aan-
geven of ze willen overstappen en waar 
hun voorkeur naar uitgaat. ,,We hebben 
veel positieve reacties gehad’’, vertelt 
manager Adriaan Dorenbos. ,,En dat is
fijn, want we zijn inmiddels ook gestart 
met het verspreiden van de nieuwe linnenpakketten in De Raatstede’’. 

De implementatie
Raatstede-bewoners die overstappen op het linnenpakket, ontvingen vanaf 2 november een 
verhuisdoos. ,,Medewerkers helpen de bewoners om het eigen bed-, bad-, en keukentextiel in 
verhuisdozen te doen. En we richten samen de linnenkast in voor het linnenpakket. Tevens wordt 
het bed opgemaakt en al het gebruikt goed gaat met de was mee’’, aldus Dorenbos. Hugo-Waard 
gaat vanaf 9 november over. Ook hier worden verhuisdozen uitgedeeld en de bewoners geholpen 
de kast in te richten.

Meer weten over de voordelen van huurlinnen? Kijk op www.dprs.nl. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met Adriaan Dorenbos via 072 – 57 67 200 of mail naar a.dorenbos@dprs.nl.

Bloemen van Deen… 
Wie verdient een hart onder de riem- bloemenboeket? Dat was de actievraag van supermarkt 
Deen. Collega Desiree bedacht zich geen moment: alle cliënten van Hugo-Waard natuurlijk! De 
prachtige bos staat nu in het restaurant op een centrale plek, zodat alle bewoners van Hugo-
Waard ervan kunnen genieten. Dank Desiree & Deen.  

http://www.dprs.nl/
mailto:a.dorenbos@dprs.nl


Uitkomsten corona-enquête 
In de nieuwsbrief van augustus hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over de risico’s 
en wensen in het geval van nieuwe corona-besmettingen. Bijna 50 personen gaven gevolg aan 
deze oproep. ,,Hier zijn wij ontzettend blij mee! De uitkomsten dienen als waardevolle 
leidraad voor ons beleid en onze voorbereiding op eventuele, nieuwe coronabesmettingen 
en/of een uitbraak’’, aldus bestuurder Gabriele Kasten.  

We vroegen u onder meer wat voor bezoekersregeling u wenst, in geval van nieuwe 
besmettingen. De meeste respondenten (67%) gaven aan, dat zij een of twee bezoekers wensen 
en daarnaast willen dat gepaste maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan het toepassen 
van goede handhygiëne, afstand houden, een mondkapje dragen en extra beschermende kleding 
aantrekken bij een uitbraak. Een minderheid van 18% stelt onbeperkte toegang van bezoekers 
voor. 11% van de respondenten voelt zich daarentegen niet veilig en wenst de locaties tijdens 
een besmetting voor bezoekers weer te sluiten. Uitzondering vormt bezoek bij terminale 
bewoners: dit moet altijd mogelijk blijven.

Restaurants, thuiszorg en dagactiviteiten
Op de vraag of de restaurants open moeten blijven in geval van nieuwe besmettingen, spreekt 
51% van de respondenten een voorkeur uit voor het exclusief openhouden van de restaurants 
voor bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard.  De vraag of we bij nieuwe besmettingen bij 
thuiswonende senioren de thuiszorg onverminderd moeten continueren en de dagactiviteiten 
open houden, is lastig te beantwoorden. Veel respondenten gaven aan, dat het antwoord 
afhankelijk is van de concrete situatie. 
Kijk voor het volledige bericht en de statistieken n.a.v. de enquête op www.dprs.nl

http://www.dprs.nl/


Nieuwe bezoekersregeling 
Pieter Raat heeft in samenspraak met de MR, de Cliëntenraad, de Professionele Adviesraad, de 
Vrijwilligersraad en de Ondernemingsraad een nieuwe regeling voor bezoek en sociale contacten 
opgesteld. Een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen en de risico’s ligt daaraan ten 
grondslag.

Afweging 
Uit zowel een enquête onder bewoners en hun naasten, als uit gesprekken met de 
medezeggenschapsraad blijkt dat bewoners behoefte hebben aan bezoek en sociale contacten, 
ook tijdens de coronaperiode. Tegelijkertijd blijkt dat bewoners en naasten bang zijn voor 
besmettingen en ziekte. Met de medezeggenschap is besproken dat bezoek altijd mogelijk dient 
te zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de individuele behoeften van cliënten en 
naasten als de veiligheid van cliënten, naasten en medewerkers. Een zorgvuldige afweging van 
de verschillende belangen is daarbij cruciaal.

‘Zeer ernstig’: maximaal 2 bezoekers per dag 
Het risiconiveau dat de overheid onze regio 
toekent, is leidend voor onze bezoekersregeling.
Op dit moment wordt de situatie in Noord-
Holland Noord door de overheid getypeerd als
‘zeer ernstig’. Dat betekent dat bewoners maxi-
maal twee bezoekers per dag kunnen ont-
vangen. Bezoek en betrokkenheid van naasten 
en vrijwilligers is essentieel voor het welbevin-
den van bewoners. Tegelijkertijd moet er bij 
elke maatwerkoplossing aandacht zijn voor de veiligheid van andere bewoners. Bezoek is dus in 
essentie mogelijk, mits het bezoek geen corona-gerelateerde klachten heeft, zich aan de 
algemene afstands- en hygiëneregels houdt en zich bij binnenkomst registreert. 

Besmet & bezoek
Bezoek bij een covid-19 positieve cliënt vindt plaats in het appartement. Bezoek past extra 
hygiënische maatregelen toe en draagt in het appartement volledige persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Bezoek tijdens de stervensfase van een cliënt is mogelijk. Met naasten 
worden maatwerk-afspraken gemaakt. Bezoek volgt hierbij de instructies van de medewerkers 
en de zorgmanager van de afdeling.

Nieuwe aanpak
Met de ervaringen opgedaan in het voorjaar en de nieuwe inzichten van het RIVM en het OMT,
kiest Pieter Raat na uitvoerig overleg met onder meer collega-zorgcentra bij nieuwe
besmettingen van bewoners indien mogelijk voor een andere aanpak. Mocht een bewoner van
een van onze woonzorgcentra besmet raken, dan gaan we wellicht over tot uitplaatsing van deze
cliënt naar een gespecialiseerde covid-verpleegunit in de regio Noord-Holland Noord.

Meer weten? 
U vindt de volledige bezoekregeling als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief en op www.dprs.nl/ 
bezoekersregeling.



Journaalverbijstering…
Column van meneer Dingerdis, lid van de cliëntenraad 
Soms ben ik na het journaal zo verbijsterd dat ik echt naar de herhaling moet kijken om zeker 
te weten dat ik het allemaal goed gehoord en gezien heb. Kent u dat? Dat u uw ogen en oren 
niet gelooft? Journaalverbijstering noem ik dat. Voorbeelden te over… 

Toppers 
Zo heeft u vast wel ergens gehoord of gelezen dat de Toppers uit elkaar zijn. Gerard heeft er 
de brui aan gegeven en nu is een zekere Jeroen zijn vervanger. Jeroen is blij, Gerard is op 
vakantie, Gordon is nog steeds lichtelijk verbolgen en René is opgelucht dat hij niet echt in de 
bijstand belandt. U denkt vast: wat is dit voor gekakel? Of kijkt deze schrijver naar 
Shownieuws? Nee, hoor. Het was allemaal op het NOS-journaal. 

Zonder blikken of blozen las de nieuwslezer het bericht voor. Sterker nog; ze hadden er zelfs 
een item van gemaakt. En het was na de coronacrisis het tweede onderwerp van het 
journaal. Daarna ging het over de wanhopige vluchtelingen uit Turkije. Opeens kreeg ik een 
zacht medelijden met ons hele land. 

De zes rechters 
Ook verbazingwekkend: zes rechters hebben iemand die veroordeeld is voor zeer zware 
mishandeling met een honkbalknuppel op verlof gestuurd. Dus niet één rechter, die een paar 
minuten van zijn pensioen verwijderd was en de dossiers al een tijdje niet meer inkeek. Nee, 
zes afgestudeerde mensen. Hebben ze er over vergaderd? Wisselde ze mailtjes uit? Ik vraag 
me ten zeerste af hoe ze tot deze beslissing zijn gekomen.  

Melk 
Soms ben ik dus echt verbijsterd over 
de items tijdens het journaal. Nog een 
voorbeeld? Een miljard mensen lijdt 
honger, vertelt de journaallezer. Kort 
daarna is in een reportage te zien hoe 
boze boeren drie miljoen liter melk laten
weglopen. Een protestactie. Natuurlijk 
kunnen de boeren het niet helpen dat er
in Afrika een miljard mensen last heeft 
van rammelmagen: de boeren moeten 
opkomen voor hun boerenbelang. Soms is het allemaal wat wrang. Drie miljoen liter melk is 
overigens de dagopbrengst van alle koetjes die er in Noord-Holland in de wei staan. 

Tegenwoordig kijk ik niet meer naar het journaal. Tegenwoordig hebben ze het alleen maar 

over corona.



Zorgkaart Nederland interviewt bij Hugo-Waard
Op woensdag 28 oktober bezocht een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van 
Zorgkaart Nederland woonzorgcentrum Hugo-Waard. Twee interviewers stelden gedurende 15 
minuten vragen aan enkele van onze bewoners over onze zorg- en dienstverlening, over de 
zorgverleners, het wonen, de activiteiten en de maaltijden. Wat gaat goed? Wat kan beter? En 
wat willen bewoners graag anders? Eerder scoorde Pieter Raat een 8,1. Een mooi cijfer! We zijn 
blij met uw ervaringen en reviews: die gebruiken wij voor het verbeteren van onze 
dienstverlening. Aan u!

Grootste ervaringssite 
De antwoorden die de interviews bij Hugo-Waard hebben opgeleverd, worden momenteel 
verwerkt. Anoniem natuurlijk. Alle informatie waardoor iemand een cliënt kan herkennen, wordt 
vertrouwelijk gehouden. Door het beantwoorden van de vragen geven de geïnterviewden een 
waardering over Pieter Raat. Deze waardering wordt gestuurd naar Patiëntenfederatie Nederland, 
die de waardering vervolgens op de website www.zorgkaartnederland.nl plaatst. 
ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op 
deze website kunnen mensen lezen wat er over onze organisatie gezegd wordt. 

Pieter Raat is nog in afwachting van de resultaten van de interviews bij Hugo-Waard en de 
beoordelingen die rechtstreeks binnenkomen via www.zorgkaartnederland.nl. 

Oproep: Wat vindt u van onze zorg? 
Deel uw ervaring op Zorgkaart Nederland! Uw mening helpt andere mensen bij het kiezen van 
een zorgaanbieder en ons bij het verbeteren van onze dienstverlening. We zijn benieuwd! Kijk op 
www.zorgkaartnederland.nl Alvast heel hartelijk dank voor uw waardering. 

Beoordeling Keurmerk Veilig Voedsel.nl 
In de laatste week van oktober heeft het Keurmerk Veiligvoedsel.nl 
inspecties uitgevoerd in De Raatstede. Daarbij zijn de keuken en het 
restaurant van De Raatstede beoordeeld met een 9,1 en een 8,9. Ook de 
huiskamers scoorden gemiddeld boven de 8. Hugo-Waard kreeg in augustus 
al een keuring. Zij scoorden toen een 8,98. Leon van der Vleuten, 
teamleider Gastronomie, is tevreden. ,,Om het Keurmerk Veiligvoedsel.nl te 
mogen voeren, dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de 
keuring. Die keuring bestaat uit bijna 300 onderdelen. Dat we ruimschoots 
boven die 7,5 scoren, is heel fijn.’’

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/


Hulpmiddelen lenen of aanschaffen 
Woont u zelfstandig en heeft u tijdelijk zorg- en welzijnshulpmiddelen nodig? Denk aan 
een bed of een rolstoel? Dan kunt u deze hulpmiddelen huren bij Medipoint.  De 
Zorgverzekeringswet vergoedt een aantal hulpmiddelen voor periodes tot 26 weken. 
Medipoint geeft aan alle hulpmiddelen te kunnen leveren. Zie www.medipoint.nl Een bed 
en toebehoren kan voor langere tijd kosteloos worden geleend. Heeft u een hulpmiddel 
langer dan 26 weken nodig, dan dient u dit hulpmiddel aan te vragen bij de Wmo. 

Maatwerkvoorziening 
Indien de zelfstandig wonende
Cliënt een hulpmiddel langer dan
26 weken nodig heeft, dan dient 
dit hulpmiddel te worden aange-
vraagd bij de Wmo. Dit wordt ook
wel een maatwerkvoorziening 
genoemd. Een ergotherapeut  of 
een andere paramedici kan onder-
steunen bij de aanvraag. 

In natura/ PGB 
De gemeente plant veelal een zogenoemd keukentafelgesprek in om de aanvraag te 
bespreken. Dan wordt beoordeeld of u recht heeft op een hulpmiddel. Als dat zo is, dan 
kunt u kiezen tussen een hulpmiddel in natura of een persoonsgebonden budget. In het 
eerste geval (in natura) krijgt u het product van een leverancier waarmee de gemeente 
afspraken heeft gemaakt. Bij het persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een geldbedrag 
en kunt u zelf de leverancier en het product kiezen. 

Eigen bijdrage 
Voor beiden geldt dat u een eigen bijdrage moet betalen. Deze wordt via het CAK geïnd. 
Voor rolstoelen hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Soms is het mogelijk dat een 
hulpmiddel via de aanvullende ziektekostenverzekering wordt betaald. Dit hangt af van 
uw zorgpolis. 

NB: zorgmedewerkers van Pieter Raat mogen een cliënt adviseren om goed naar de 
voorwaarden van zijn of haar zorgpolis te kijken. Zorgmedewerkers mogen dit niet zelf 
nazoeken. In Nederland zijn circa 1800 verschillende zorgpolissen en dat maakt het soms 
erg onoverzichtelijk. U kunt ook zelf een hulpmiddel aanschaffen. 

Bewonersverzekering
De bewonersverzekering is al enige jaren niet verhoogd. Met ingang van 2020 zijn de 
premies van de bewonersverzekeringen echter sterk gestegen. Met name de 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is drie keer zo duur geworden als 
gevolg van het schadeverloop. Dit is eind 2019 bekendgemaakt. De verzekeringsadviseur 
heeft verschillende verzekeringen met elkaar vergeleken. Met ingang van 1 januari 2021 
wordt de bewonersverzekering verhoogd van € 15,- per appartement (KDO uitgezonderd) 
naar € 29,60. De Cliëntenraad heeft zich over dit voorstel gebogen en is akkoord gegaan 
met de verhoging van de bewonersverzekering. De premie wordt jaarlijks geïncasseerd op 
basis van een afgegeven machtiging. Over eventuele andere prijswijzigingen voor 2021 
wordt u binnenkort geïnformeerd. 

http://www.medipoint.nl/

